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Agenda
25 juli Weeksluiting Buitensluis 15.15 uur:
Meerzorg afd. en 18.15 uur: 1e verdieping.
Voorganger dhr. P. Reedijk
12 aug: Gemeentevergadering over het
beroepingswerk. Aanvang 20.00 uur
12 sept: Barbecue bij de Hoeksteen
19 en 20 sept: Startweekend
9 en 10 okt: Herfstmarkt
Weekbericht kerktelefoon
25 juli Agatha v.d. Meer
Schoonmaak Hoeksteen
Adrie Leijdens en Tonny Kleibergen

Rondom eredienst
Collectes van zondag jl.
Zondag 28 juni 2015
1e Kerk € 95,90, 2e Toerusting € 83,87
Zendingbusjes juni € 80,40
Bloemengroet: Joost en Coby Kolf
Zondag 5 juli
1e Kerk € 88,80, 2e Jeugdwerk € 83,88
Bloemengroet: Anneke Notenboom
Zondag 12 juli
1e Kerk € 105,30, 2e Diaconie € 88,17
Bloemengroet: Jaap Dekker
Schriftlezing
Psalm 139

Uit de gemeente
Berichten

Pastorale zorg
Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan
Hans Brand, Mendelssohnstraat 27, 3281VH Tel:
652246  pastoraalteam-vz.gk@kerknumansdorp.nl
of aan Jack van den Bosch, Tel 0186-654258
scriba.gk@kerknumansdorp.nl

Jarige
22 juli Dhr. A. Jansen, Rehobothplein 105, 3281XV
25 juli Dhr. Batenburg, Van Beethovenstraat 150,
3281TN

Bedankt
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de
bloemen, bezoekjes, kaarten en telefoontjes na
mijn polsoperatie. Ook een bedankje namens onze
Martin voor de mooie kaarten en de bloemen na
zijn heupoperatie.
Hartelijke groeten, Wim en Anneke Notenboom.

Voortgang beroepingswerk.
In de kerkenraad van donderdagavond 2 juli is
uitvoerig gesproken met de door de
beroepingscommissie geadviseerde predikant. In
deze vergadering was ook onze consulent ds Bert
Scholten aanwezig. Na schriftelijke stemming,
waarbij de betrokken persoon uiteraard niet
aanwezig was, bleek dat alle aanwezige
kerkenraadsleden (9) zich positief over de
predikant hadden uitgesproken. Dit betekent dat
we het beroepingstraject verder kunnen vervolgen
en kan een gemeentevergadering worden belegd.

Voorganger Mw. P.M. Jongekrijg-van Dongen,
Strijen Mw. ds. C. Biemond-Spek, Steenbergen

Ouderling v. dienst Dhr. J. Blom 653195 Dhr. F. Mosselman
Diaken v. dienst Mw. J. Hartenberg Mw. L. Blaak
Organist Pianist: Arnoud Hobbel Pianist: Arnoud Hobbel
Paaskaars Lucas Timmers n.v.t.
Lector Welma v.d. Ree Ina Hobbel
Beamen Kees de Geus Jan Blom
Collecten 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. toerusting 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. diaconie
Collectanten Bert Warner en Sofie Timmers Aad Hobbel
Nevendienst Marijn Timmers en Jordi Leunisse n.v.t.
Oppas Marlies de Geus n.v.t.
Welkom Bert Warner en Coby Kolf Aad Hobbel en Ria Wolfs
Kerkauto Guus Hartenberg 652264 Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen Arina van Vliet Lijnie Blaak
Koffie-in Tonny Kleibergen en Kees de Geus Nel Berkman en Kees de Geus



De gemeentevergadering zal plaats vinden op
D.V. woensdag 12 augustus om 20 uur.
Gezien de vakanties van betrokkenen was een
eerdere datum niet mogelijk. Op deze avond zal na
een beknopt verslag van de beroepingscommissie,
de kandidaat predikant zich voorstellen aan de
gemeenteleden en kunnen de aanwezigen vragen
stellen en van gedachte wisselen over alle zaken
betreffende de kandidaat, de gemeente, etc.  Aan
het eind van deze kennismaking mogen de
stemgerechtigde leden zich over de kandidaat
uitspreken.
De naam en de huidige kerkelijke gemeente van
de kandidaat predikant zal  gezien de gevoeligheid
en de privacy pas bekend worden gemaakt op de
gemeentevergadering van 12 augustus a.s.
Jack van den Bosch / Scriba Kerkenraad.

Zet het in je aganda
Zaterdag 12 september willen wij, als actiegroep
herinrichting bijzaal, een barbecue organiseren.
Dit willen wij doen op het pleintje achter de kerk.
Bij evt. minder mooi weer kunnen we naar binnen,
maar we gaan uit van mooi weer. Iedereen is van
harte welkom van jong tot oud en van klein tot
groot. De kosten voor deze gezellige
middag/avond zijn € 10,00 p.p. de drankjes zijn
hier niet bij inbegrepen. Voor de kinderen t/m 10
jaar hebben we het volgende bedacht: voor ieder
jaar € 1,00. Een kind van 5 jaar b.v. betaald dan €
5,00. De opbrengst van deze gezellige festiviteit is
natuurlijk voor de herinrichting. Wij hopen dat er
veel gemeenteleden komen. Meer nieuws over de
barbecue volgt ook via de weekbrief.
De opbrengst van het fles/ vaas versieren is €
166,00. Ondanks dat er weinig belangstelling voor
was, is het toch een hele leuke workshop
geworden.
Vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober komt er een
herfstmarkt, meer info hierover volgt te zijner tijd.
Een vriendelijke groet en tot 12 september+
De actiegroep,

Startweekend
We zijn op het moment alle kerkelijke activiteiten
voor de vakantie aan het afronden, maar………
Zet het alvast in uw agenda: Het gezamenlijke
startweekend zal op 19 en 20 september
plaatsvinden.
Met natuurlijk op zaterdag een kindermiddag, op
zondag als start een ontbijt, wat al aardig een
goede traditie begint te worden, en daarna de
startdienst. Verdere informatie volgt na de
zomervakantie.
De startcommissie
Elles en Pieter van der Meer, Marieke de Graaf,
Meta van de Mark, Thea IJdo

Informatie over onze kerk zie ook:
www.kerknumansdorp.nl/gereformeerdekerk
Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK


